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further development of national culture and traditions, which in the future will form a powerful holistic system of ethnic theory 
of the Ukrainian nation.

Disclosure of the problems of development of Ukrainian national design requires a comprehensive study. Given that, it is 
first necessary to consider the positions of Ukrainian and foreign scholars on the content and features of such a scientific field 
as ethnodesign.

The paper considers the prospects of development of the Ukrainian national design system in art institutions on the example 
of educational and scientific programs of the Faculty of Decorative and Applied Arts and the Faculty of Design of the Kyiv State 
Academy of Decorative and Applied Arts and Design named after Mykhailo Boychuk. used in higher art institutions. Methods 
of analysis and comparison were used during the study. On the basis of studying the peculiarities of the training of applicants in 
art institutions, perspective directions of development of the system of Ukrainian national design were determined. It should be 
noted that the main purpose of ethnodesign as a separate educational and scientific program is aimed at achieving the appropri-
ate level of ecological attitude to different historical and ethnographic regions of Ukraine in the context of preserving cultural 
values and spirituality of Ukrainian ethnic groups.

Key words: ethnodesign, national design, art institution, national culture, educational and scientific program.
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У статті розкрито зміст і сутність понять “журналістський професіоналізм” і “професійна відповідальність 
журналіста”. Окреслено специфіку та параметри формування професійної відповідальності майбутнього журналіс-
та. Визначено внутрішні й зовнішні чинники впливу на відповідальність особистості. Висвітлено наукову дискусію 
навколо проблеми формування професійної відповідальності майбутніх фахівців у процесі навчання в закладах вищої 
освіти. Акцентується на ролі соціальної відповідальності мас-медіа за якість контенту та формування громадської 
думки суспільства. Зазначено, що розвиток громадянського суспільства значною мірою залежать від професіоналізму 
та професійної відповідальності особистості кожного фахівця, в тому числі журналіста. Підкреслюється, що від 
діяльності засобів масової комунікації залежать настрої, думки, позиція і свідомість мас щодо суспільно значущих 
питань. Наголошується на тому, що умови інформаційного суспільства детермінують посилення професійної відпо-
відальності представників мас-медіа як соціального інституту.

Наведено динаміку розвитку уявлень майбутніх журналістів про складники журналістського професіоналізму. 
Наведено результати кількох етапів анкетування, що засвідчили кількісні зміни, які підтвердили якісні перетворення 
щодо уявлень студентів спеціальності 061 “Журналістика” про професійну відповідальність журналіста. Зверта-
ється увага на те, що під впливом медійних технологій створюється новий тип журналістського професіоналізму, 
журналістові сьогодні треба бути не лише чесною, відповідальною, компетентною, культурною, високоморальною, 
комунікабельною, але і творчою особистістю, здатною конкурувати в умовах ринкових відносин. Перспективи інте-
грації України в європейський комунікаційний простір зумовлюють нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 
журналістів, а сучасний рівень суспільно-економічного розвитку України вимагає від фахівців ЗМІ конкурентоспро-
можності та високого рівня професіоналізму і професійної відповідальності.

Ключові слова: журналістика, майбутній журналіст, професіоналізм, професійна відповідальність, професійна 
підготовка, розвиток, формування.

Розвиток громадянського суспільства значною мірою залежать від професіоналізму та професійної від-
повідальності особистості кожного фахівця, в тому числі журналіста. В умовах модернізації сучасної освіти 
та інтеграції України в європейський соціокультурний простір посилюються нові вимоги до підготовки май-
бутніх журналістів. У зв’язку з цим особливої актуальності набирає проблема правильних акцентів у підго-
товці студентів спеціальності 061 “Журналістика” у ЗВО України з метою розвитку в них не лише важливих 
професійних рис, але і їхньої особистої професійної відповідальності.

Український соціум потребує висококваліфікованих журналістів, справжніх представників інформацій-
ної еліти, з національною ідеєю, інноваційним мисленням, з глибоким знанням та дотриманням принципів 
журналістської етики, здатних оперативно реагувати на зміни в усіх сферах життя, не лише на високому 
рівні володіти професійними технологіями, а й глибоко усвідомлювати відповідальність перед законом 
та власним сумлінням за виконання професійних функцій і соціальних ролей, розвивати цінності грома-
дянського суспільства, сприяти консолідації нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як 
конкурентоспроможної держави, майбутнє якої значною мірою залежить від професіоналізму журналістів 
як представників четвертої влади.

Тому постає необхідність пошуку нових шляхів, змісту, науково-методичного забезпечення підготовки 
майбутніх журналістів до професійної діяльності в умовах глобалізаційного інформаційного суспільства. 
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Адже забезпечити інноваційні перетворення в організації сучасної системи журналістики як масово-
інформаційного виробництва здатні фахівці медіа з високим рівнем професійної відповідальності та про-
фесіоналізму.

Метою статті є розгляд змісту й сутності понять “журналістський професіоналізм” і “професійна відпо-
відальність журналіста”.

Проблему формування професіоналізму майбутніх фахівців досліджували С. Дружинін, Е. Зеєр, Є. Кли-
мов, А. Маркова, Т. Сорочан та ін. Питанням журналістського професіоналізму присвячено праці А. Боб-
кова, Р. Бухарцева, О. Дорощук, В. Здоровеги, М. Кіма, С. Корконосенка, І. Михайлина, В. Олешка, Л. Світич 
та ін. Проте вивчення аспекту професійної надійності в контексті журналістського професіоналізму потре-
бує ще додаткового висвітлення.

Теоретична значущість проблеми формування професійної відповідальності майбутніх журналістів 
у контексті їхнього професіоналізму визначили тему статті, метою якої є розкриття змісту, сутності, специ-
фіки понять “журналістський професіоналізм” та “професійна відповідальність журналіста”.

Професіоналізм (із лат. profession – професія, profiteer) у довідкових джерелах має різні тлумачення, 
зокрема: “сформована у процесі навчання та практичної діяльності готовність до компетентного виконання 
функціональних обов’язків, які оплачуються; рівень майстерності у професійній діяльності, що відпові-
дає рівню складності роботи, сукупність знань, навичок поведінки та дій, що свідчать про професійну під-
готовку, навченість, придатність людини до виконання професійних функцій” [4, с. 742]; “певний рівень 
успішності виконання професійної діяльності” [17, с. 300]; якісна характеристика суб’єкта діяльності, яка 
відображає високу професійну кваліфікацію і компетентність, різноманітність ефективних професійних 
навичок й умінь, що дає можливість здійснювати діяльність з високою продуктивністю є джерелом потенці-
ального розвитку держави і суспільства [3] тощо.

Професіоналізм у сучасному світі “припускає не тільки володіння на високому рівні професійними 
технологіями, а й глибоке усвідомлення відповідальності за свою діяльність, здатність до прогнозування 
наслідків, які вона може зумовити, передбачає погляд на людину, як на мету будь-якої діяльності та міру усіх 
речей, причетність до ключових проблем людства” [6, с. 71].

На визначення поняття “професіоналізм журналіста” впливають соціальні ролі представників ЗМІ, 
пов’язані зі становленням інформаційного суспільства, що впливає на цільові установки журналістської 
діяльності: управління інформаційними та комунікаційними секторами ринку, орієнтація на навігаційну 
функцію журналістики в інформаційному просторі [8, с. 137]. На думку В. Мойсеєва, професіоналізм жур-
наліста залежить від рівня суспільних очікувань результатів журналістської діяльності [14].

У площині наукових досліджень професіоналізм журналіста – це особливий спосіб сприйняття реаль-
ності, “своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб мислення і світовідчуття” [7, с. 72], “свіжість погляду, 
оригінальність думки мужність і сміливість, а вже опісля – дуже важлива професійна вправність”  
[там само, с. 73].

У сучасних умовах інформаційного суспільства дедалі більше посилюється роль мас-медіа як соціаль-
ного інституту, що, безумовно, детермінує актуальність професійної відповідальності представників ЗМІ. 
Тому в процесі фахової підготовки майбутніх журналістів необхідно приділяти особливу увагу формуванню 
цієї риси у студентів спеціальності 061 “Журналістика”. Це повинна бути і моральна відповідальність, і соці-
альна, і службова; це – відповідальність за кожне сказане чи написане слово: перед суспільством, державою, 
аудиторією, перед власним сумлінням тощо.

Таблиця 1
Сутність поняття “відповідальність” у наукових дослідженнях

Автор Дефініція поняття “відповідальність”

М. Савчин [19]
Особистісна основа відповідальної поведінки, яка є смисловим утворенням особистості, сво-
єрідним загальним принципом співвіднесення в межах цілісної мотиваційно-смислової сфери 
мотивів, цілей та засобів життєдіяльності

І. Сагань [20]
Інтегральна властивість суб’єкта життєвого шляху, внутрішній принцип свідомого прожи-
вання людиною власного життя, яке передбачає її готовність відповідати за наслідки власних 
дій, виборів, рішень та виступати причиною особливостей розгортання власного життя

О. Безрукова [1] Одна з найважливіших якостей особистості, що допускає єдність свідомості і дії особистості, 
фактор соціальної безпеки, поєднує особистість у групи в соціумі.

О. Лазорко [11]
Особистісна характеристика, а пов’язана з поглибленням соціалізації людини на основі роз-
ширення процесів технологізації та глобалізації, що є характерним для сучасного цивілізацій-
ного розвитку.

Н. Кибальна [9]
Інтегративна якість, що виявляється у здатності приймати обґрунтовані рішення у сфері своєї 
професійної діяльності, наполегливості і сумлінності у їх реалізації та готовності відповідати 
за їхні результати та наслідки.

К. Назаренко [15] Сутність професії, що базується на професійній совісті.
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Соціальна відповідальність, зокрема, – це “ступінь відповідності дій соціальних суб’єктів (особистостей, 
соціальних груп, спільнот, держави) взаємним вимогам, діючим правовим та іншим соціальним нормам, 
загальним інтересам; виступає засобом підтримання цілісності суспільства, суспільної злагоди, соціальної 
інтеграції” [22, с. 42].

На думку Д. Мак-Квейла, необхідно розрізняти поняття “відповідальність” і “зобов’язаність”, оскільки 
відповідальність насамперед пов’язана з дотриманням певних обов’язків, а зобов’язаність – із певними очі-
куваннями та нормами поведінки. Як стверджує дослідник, “згідно з принципом відкритості, ми повинні 
віддавати перевагу прозорим, добровільним формам відповідальності, які ґрунтуються на активних зв’язках, 
на діалозі та дебатах” [12, с. 189].

Дослідницею Л. Сатановською визначено параметри формування професійної відповідальності: мотива-
цію відповідальної поведінки, систему знань і уявлень про відповідальність як особистісну якість; систему 
професійних умінь, досвід відповідального розв’язання проблем, готовність до самоконтролю; ціннісні орі-
єнтації, особистісний сенс відповідальної поведінки; погляди і переконання особистості, світоглядну готов-
ність її до відповідальності; моральну, психологічну, інтелектуальну, комунікативну, інформаційну готов-
ність до відповідальної поведінки [21].

Як зазначає І. Сагань, чинниками відповідальності є внутрішні особистісні детермінанти, пов’язані 
з суб’єктом відповідальності – особистістю та зовнішні ситуативні, пов’язані з контекстом відповідаль-
ності – ситуацією [20].

На думку І. Гамули, формування відповідальності повинно відбуватися на всіх етапах становлення осо-
бистості під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників. Основними умовами формування відповідаль-
ності є формування мотиваційної основи відповідальності; розширення самостійності у різних сферах діяль-
ності; індивідуальний підхід до кожного з суб’єктів освітнього процесу з урахуванням рівня сформованості 
відповідальності; раціональне використання різних видів діяльності включаючи теоретичну та практичну 
підготовку що здійснюються в освітньому процесі; підвищення виховних можливостей освітнього процесу; 
вдосконалення навчального процесу; формування навичок відповідальної поведінки; вдосконалення про-
цесу самовиховання; оптимізація будови професійної діяльності [2].

У цьому контексті важливою є думка В. Різуна про те, що журналіст повинен бути правдивим і чесним. 
Чесним насамперед перед собою. Але він не буде чесним, якщо безвідповідальний за своє слово, людей, 
країну. Безвідповідальна людина не може бути правдивою, бо правду висловлює тільки з великої відпові-
дальності за справу і за когось. Щоб говорити правду, треба вміти її бачити, шукати і знати, коли і для чого 
говорити. Для цього треба бути критичним у значенні здатним аналізувати, ретельно вивчати факти,, бути 
прискіпливим до дрібниць. З одного боку, журналіст повинен бути в сфері подій, щоб їх розуміти, але не має 
бути заангажованим й об’єктивно відображати події [18].

Як справедливо зауважує К. Назаренко, особиста відповідальність працівника сфери мас-медіа, напри-
клад журналіста, не менш важлива за відповідальність керівника та власника засобу масової комунікації [15]. 
“Роль соціальної відповідальності мас-медіа підкреслюється і у формуванні громадської думки. Зокрема, від 
діяльності засобів масової комунікації залежать настрої, думки, позиція і свідомість мас щодо суспільно 
значущих питань. Якщо говорити про соціальну відповідальність мас-медіа, то це, перш за все, відповідаль-
ність за формування суспільної думки та, звісно, відповідальність за якість контенту” [там само, с. 246–247].

На думку А. Маслоу, набуті певні якості, особливості свідомості та діяльності людини – це результат 
процесу самореалізації, а самоактуалізація є “вищою межею, далекою метою, а не динамічним процесом, 
не активним і насиченим життям: тобто Буттям, а не Становленням” [13, с. 51]. Однією з основних рис, що 
відрізняють “людину самоактуалізації” від інших людей, за визначенням вченого, є відчуття її причетності 
до життя всього людства, що є особливо актуальним для професії журналіста.

Для успішності процесу самотворення соціально зрілого майбутнього журналіста-професіонала необ-
хідно створити професійно спрямовані педагогічні умови, що передбачають пошук таких форм і методів 
навчання для активізації саморозвитку та самовдосконалення професійних умінь і навичок особистості май-
бутнього журналіста, створення психологічно сприятливого клімату й ситуації успіху в межах педагогічно 
комфортного освітнього журналістського середовища.

Застосування діагностичного комплексу підтвердило, що в результаті педагогічного експерименту від-
булися суттєві кількісні зміни щодо уявлень студентів спеціальності 061 “Журналістика” щодо професійної 
відповідальності, що стали відображенням значущих якісних перетворень у їхній свідомості й поведінці 
та засвідчило суттєву позитивну динаміку готовності майбутніх журналістів до відповідальної професій-
ної діяльності в сучасних медіа. У процесі кількох етапів анкетування змінювалися уявлення студентів про 
журналістський професіоналізм і значущість його складників, у тому числі – професійної відповідальності. 
Якщо на стадії констатувального етапу (КЕ) експерименту для відповідальності як складника професіона-
лізму журналіста за значущістю студентами відводилося 12,5%, то до кінця формувального етапу (ФЕ) цей 
показник зріс більш ніж у 2 рази (до 27,5%); зріс на 1% і показник професійної свідомості як складника 
журналістського професіоналізму з 3,0% до 10,3% (табл. 2).

Під час практичних занять, виробничої практики студент має можливість не лише самостійно перевірити 
свою готовність до майбутньої професійної діяльності у сфері журналістики, а й переконатися у правиль-
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ності свого професійного і соціального самовизначення, від чого безпосередньо залежить якість виконання 
ним майбутніх фахових функцій і його професійна відповідальність.

Таблиця 2
Динаміка розвитку уявлень майбутніх журналістів про складники  

журналістського професіоналізму
Складники професіоналізму КЕ ФЕ
Професійні знання (ПЗн) 25,5% 15,0%
Відповідальність (В) 12,5% 27,5%
Чесність (Ч) 10,5% 10,5%
Професійна свідомість (ПС) 5,5% 6,5%
Критичне мислення (КМ) 7,0% 10,5%
Креативність (Кр) 8,0% 11,0%
Технологічні професійні вміння та навички (ТПВН) 14,0% 10,0%
Комунікабельність (Км) 17,0% 9,0%

У процесі підготовки майбутніх журналістів необхідно формувати у них професійну свідомість, на основі 
якої розвиваються професійно важливі особистісні якості, які й забезпечують розвиток і формування пси-
хологічної готовності до професійної діяльності [5]. Професійна самосвідомість майбутнього журналіста, 
в якій формується певний збірний образ професіоналізму, що відповідає вимогам часу, сприяє сформова-
ності професійних умінь, професійному самовираженню.

Якість вищої освіти, за словами С. Ніколаєнка, визначається “не стільки затратними кредитами, які 
чомусь вимірюють переважно кількістю годин, скільки рівнем професійного розвитку майбутнього фахівця, 
його професійної культури і громадянською позицією, яку він займає в житті” [16, с. 24]. З новим осмислен-
ням професійних функцій та соціальної ролі журналіста на теренах незалежної України постала необхід-
ність пошуку нових шляхів і підходів до підготовки майбутніх фахівців ЗМІ.

Журналіст у демократичному суспільстві виконує не лише інформаційну й аналітичну функції – він вод-
ночас є просвітителем і вихователем, який глибоко усвідомлює своє професійне призначення й соціальну 
роль, бо безпосередньо впливає на формування громадської думки й суспільних орієнтирів, на моральні 
й духовні цінності нації. Професійна освіта не може бути по-справжньому успішною, якщо вона не одухот-
ворена моральним вихованням особистості [10, с. 147].

Робота журналіста полягає в тому, щоб представити реальність максимально об’єктивно. Роль кожного 
журналіста, що поважає себе, полягає у надійному інформуванні одержувачів та розширенні їхнього круго-
зору [23].

Висновки. Отже, закладаючи основи професіоналізму у майбутніх журналістів під час навчального про-
цесу, на наш погляд, треба акцентувати увагу на формуванні в них професійної допитливості, турботи за 
долю держави й суспільства, інтересу до людини, професійної готовності до всебічного інформування гро-
мадськості про реальні події та явища, поєднання технологічної грамотності з бездоганним виконанням 
соціальних ролей і професійних функцій з постійним почуттям професійної відповідальності. Під впливом 
медійних технологій створюється новий тип журналістського професіоналізму, журналістові сьогодні треба 
бути не лише чесною, відповідальною, компетентною, культурною, високоморальною, комунікабельною, 
але і творчою особистістю, здатною конкурувати в умовах ринкових відносин. Перспективи інтеграції Укра-
їни в європейський комунікаційний простір зумовлюють нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 
журналістів, а сучасний рівень суспільно-економічного розвитку України вимагає від фахівців ЗМІ конку-
рентоспроможності й високого рівня професіоналізму та професійної відповідальності.
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Diachenko M. D. Professional responsibility in the context of forming the professionalism of future journalists
The article reveals the content and essence of the concepts "journalistic professionalism" and "professional responsibility 

of a journalist". The specifics and parameters of formation of professional responsibility of the future journalist are outlined. 
Internal and external factors influencing the responsibility of the individual are identified. The scientific discussion on the prob-
lem of formation of professional responsibility of future specialists in the process of studying in higher education institutions 
is highlighted. Emphasis is placed on the role of social responsibility of the media for the quality of content and the formation 
of public opinion in society. It is noted that the development of civil society largely depends on the professionalism and profes-
sional responsibility of the personality of each specialist, including the journalist. It is emphasized that the mood, thoughts, posi-
tion and consciousness of the masses on socially important issues depend on the activity of the mass media. It is emphasized that 
in the information society the role of professional responsibility of mass media representatives as a social institution is deter-
mined. The dynamics of development of ideas of future journalists about the components of journalistic professionalism is given.

The results of several stages of the survey were presented, which showed quantitative changes, which confirmed the qual-
itative changes in the perceptions of students majoring in 061 "Journalism" about the professional responsibility of the jour-
nalist. Attention is drawn to the fact that under the influence of media technologies a new type of journalistic professionalism 
is being created. Today a journalist must be not only honest, responsible, competent, cultural, highly moral, sociable, but also 
a creative person able to compete in market relations. Prospects for Ukraine’s integration into the European communication 
space determine new requirements for the professional training of future journalists, and the current level of socio-economic 
development of Ukraine requires from media professionals competitiveness and a high level of professionalism and professional 
responsibility.

Key words: journalism, future journalist, professionalism, professional responsibility, professional training, development, 
formation.
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Євдокимова І. А., Бутиліна О. В.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: СПРОБА ПРОГНОЗУВАННЯ

Стаття присвячена огляду можливих тенденцій розвитку соціальної роботи в Україні в майбутньому. Автори 
надають стислий огляд головних етапів розвитку соціального прогнозування на Заході, а також методів, які можуть 
бути застосовані для розроблення соціальних прогнозів: опитування, екстраполяції та моделювання. У статті здій-
снено спробу застосувати деякі з них для окреслення стану соціальної роботи в майбутньому.

На основі аналізу думок різних авторів щодо професій майбутнього у статті з’ясовується місце соціальної робо-
ти серед них. У статті зроблено висновок, що соціальна робота не зникає у суспільстві майбутнього, але окремі її 
напрями можуть певним чином трансформуватися під впливом розвитку інформаційних технологій, а також воче-
видь можливе виникнення зовсім нових напрямів у відповідь на потреби людей інформаційного суспільства. Крім того, 
зроблено висновок, що в суспільстві майбутнього безперечно залишаться види професійної діяльності, в яких роботи 
або інформаційні технології не зможуть повністю замінити людину та спілкування з нею та які спрямовані на вирі-
шення проблем, що постійно супроводжують людство (соціальна нерівність, ізоляції, виключення тощо). Саме до 
таких видів професійної діяльності належить і соціальна робота.

Застосування методу екстраполяції дало змогу авторам встановити також певні тренди у чисельності соціаль-
них працівників в Україні. Статистичні дані вказують на те, що приблизно з 2015 до 2019 року відбувається певне 
скорочення фахівців із соціальної роботи в Україні, зокрема, тих, хто працює із сім’ями, дітьми та молоддю. Звер-
нення до державних нормативно-правових документів дало змогу авторам зробити висновок про появу з 2019 року 
іншої тенденції – збільшення кількості соціальних працівників в Україні під впливом принаймні двох головних чинників: 
реформи з децентралізації та COVID-19.

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, соціальне прогнозування, прогностика, 
методи соціального прогнозування, соціальна робота.

У багатьох суспільствах, у тому числі й в Україні, на тлі загострення соціальних проблем, збільшення 
чисельності вразливих верств населення, індивідів та груп, які неспроможні самостійно впоратися зі склад-
ними життєвими обставинами, надзвичайно актуальною є соціальна робота як особливий напрям професій-


